
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL Nº 0000620-09.2013.815.0181
Origem : 5ª Vara da Comarca de Guarabira 
Relatora :         Desa. Maria das Graças Morais Guedes
1°Apelante  : Município de Pilõezinhos  
Procurador : Anaximandro de A. Siqueira Sousa  
2°Apelante    : Aluízio Liandro dos Santos 
Advogado : Cláudio Galdino da Cunha
Apelado : Os mesmos

PRELIMINARES. 1) NULIDADE  DA  SENTENÇA  POR 
CERCEAMENTO  DO  DIREITO  DE  DEFESA.  PROVA 
TESTEMUNHAL. OITAVA DESNECESSÁRIA QUANDO O 
JUIZ TIVER FORMADO SEU CONVENCIMENTO COM AS 
PROVAS  CONSTANTES  DOS  AUTOS.  REJEIÇÃO. 2) 
INCOMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  COMUM  ESTADUAL 
PARA JULGAR  LITÍGIO  ENTRE  SERVIDOR  OCUPANTE 
DE  CARGO  EM  COMISSÃO  E  A  EDILIDADE 
CONTRATANTE.  INFUNDADO.  PRECEDENTES  DO  STJ. 
REJEIÇÃO. 3) PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. 
NÃO CONHECIMENTO DESSA INSURGÊNCIA QUANDO 
AS VERBAS PLEITEADAS SÃO DE PERÍODO POSTERIOR 
AOS  ATINGIDOS  PELO  PRAZO  QUINQUÊNAL. 
REJEIÇÃO. 

Ao juiz incumbe aferir  a necessidade ou não da produção 
das  provas  requeridas  pelas  partes,  sendo-lhe  facultado 
indeferir aquelas que entender desnecessárias à formação do 
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seu convencimento (art. 130, CPC).

Carece de interesse recursal  a parte quando o seu pleito é 
atendido na instância a quo. 

Pacificou-se  na  jurisprudência  da  Suprema  Corte  o 
entendimento no sentido de que a relação formada entre o 
trabalhador  e  a  Administração  é  de  natureza  jurídico-
administrativa,  daí  não  tocar  à  Justiça  do  Trabalho, 
competência para julgar eventual demanda. 

RECURSO  OFICIAL  E  1°  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO 
ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO 
MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. FÉRIAS E TERÇO 
CONSTITUCIONAL DE  FÉRIAS.  ÔNUS  DA EDILIDADE. 
DEVIDO  QUANDO  NÃO  DEMONSTRADO  SEU 
ADIMPLEMENTO. DESPROVIMENTO. 

As férias não podem ter seu gozo sujeito ao requerimento do 
servidor, porque se trata de garantia constitucional prevista 
no inciso XVII do art. 7º, c/c art. 39, § 2º, e o art. 42, § 11, 
todos  da  Constituição  Federal,  a  ser  observada  pela 
Administração,  nem  tampouco  o  pagamento  do  adicional 
está sujeito à comprovação do gozo das respectivas férias.

2°  APELAÇÃO.  SENTENÇA DE  PRIMEIRO  GRAU  QUE 
NÃO  FIXOU  OS  HONORÁRIOS  SUCUMBENCIAIS. 
MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA.  POSSIBILIDADE  DE 
SUPRIR A OMISSÃO EM 2° GRAU. PROVIMENTO.  

Os  honorários  advocatícios  sucumbenciais  podem  ser 
fixados  de  ofício  em  sede  de  apelação,  quando  não 
estipulados  em  primeiro  grau  de  jurisdição,  porquanto 
tratarem de matéria de ordem pública. 

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.
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A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade,  em rejeitar as preliminares e 
prejudicial  de  prescrição,  no  mérito,  por  igual  votação,  negou provimento  à 
remessa e ao primeiro apelo, dando-se provimento  ao segundo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Oficial e Apelações Cíveis hostilizando a 
sentença, fls. 46/49, prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Guarabira, nos 
autos da Ação de Cobrança ajuizada por  ALUÍZIO LIANDRO DOS SANTOS, 
em face do MUNICÍPIO DE PILÕEZINHOS. 

ALUÍZIO LIANDRO DOS SANTOS, ora apelante, aforou a 
presente demanda pretendendo receber férias mais o terço constitucional referente 
ao  período  (03  de  março  de  2008 a  31  de  dezembro  de  2012)  que laborou no 
MUNICÍPIO DE PILÕEZINHOS.  

O  magistrado,  em  decisão  prolatada  às  fls.  60/64,  julgou 
procedente  o  pedido,  condenando  o  promovido  ao  pagamento  da  quantia 
referente  aos  períodos de  férias  de  março de  2008 a  dezembro  de  2012,   com 
observância  do  valor  vigente  na  data  da  exoneração  do  autor,  acrescidos  do 
adicional de 1/3. 

Nas  razões  da  1°  apelação,  o  MUNICÍPIO  DE 
PILÕEZINHOS às fls. 67/93, preliminarmente sustenta que:

a)  Houve cerceamento de  defesa,  porquanto  o  juízo  a  quo  
julgou antecipadamente a lide quando a matéria exigia dilação probatória.

b)  As  verbas  pleiteadas  anteriores  a  fevereiro  de  2008 
estariam prescritas por força da Lei 20.910/1932.

c)  A justiça  Estadual  Comum  é  incompetente  para  julgar 
litígio envolvendo servidor contratado irregularmente e o Município contratante.

No mérito, afirma que:

a) O Poder Judiciário não pode criar direitos e obrigações aos 
servidores e à Administração Pública, porquanto estaria atuando como legislador, 
afrontando o princípio da separação dos poderes.
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b)   O autor não faz jus as  férias  e ao terço constitucional, 
posto que não completou o período aquisitivo de 360 (trezentos e sessenta) dias,  
conforme disposto no art. 3° da lei Municipal 100/1999. 

 
Pugna  pela  anulação  da  sentença  e,  não  sendo  o 

entendimento,  que  a  condenação  das  férias  e  do  terço  constitucional  sejam 
excluídos. 

O  promovente  não  apresentou  contrarrazões,  conforme 
certidão de fl. 108. 

Nas razões da 2° apelação, fls. 99/101, ALUÍZIO LIANDRO 
DOS  SANTOS,   alega  que  o  juízo  sentenciante  não  se  manifestou  acerca  da 
condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Requer a condenação da 
edilidade ao pagamento da referida verba honorária.   

Em  contrarrazões,  fls.  106/107,  a  edilidade  sustenta  que  a 
insurgência do autor era pra ter sido sanada via embargos declaratórios. Pugna a 
inversão do ônus da sucumbência. 

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  encartado  às  fls. 
113/115,  opina  pelo  desprovimento  do  recurso  oficial  e  do  primeiro  apelo  e, 
provimento do segundo recurso apelatório, para que sejam fixados honorários de 
sucumbência. 

É o relatório.

V O T O

Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora 

Preliminares

Inicialmente passo a análise das preliminares aventadas pela 
edilidade.

1) O  município  de  Pilõezinhos  afirma  que  houve 
cerceamento de defesa,  porquanto o juízo  a  quo  julgou antecipadamente a lide 
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quando a matéria exigia dilação probatória.

Razão não lhe assiste. 

A  causa  versa  sobre  questão  de  direito  e  não  fática, 
permitindo  o  julgamento  antecipado  da  lide,  tendo  em  vista  que  a  ficha 
funcional/financeira  juntada às  fls.  52/55,  deixa claro  que o  promovente  nunca 
tirou ou recebeu quaisquer valores referente as férias do período laborado. 

Ainda que se reconheça que a instrução probatória poderia 
contribuir  para  o  julgamento  da  lide,  todavia,  tem-se  que  esta  não  se  mostra 
indispensável. 

Há,  nos  autos,  elementos  suficientes  para  dirimir  a 
controvérsia que gira em torno, do gozo e recebimento do terço constitucional das 
férias. A prova testemunhal requerida em nada mudaria os valores apontados na 
ficha funcional do autor. 

 Além do mais,  não se  pode olvidar que ao  juiz  incumbe 
aferir  a  necessidade  ou  não  da  produção  das  provas  requeridas  pelas  partes, 
sendo-lhe facultado indeferir aquelas que entender desnecessárias à formação do 
seu convencimento (art. 130, CPC). 

Nesse sentido:

AGRAVO  EM  APELAÇÃO  CÍVEL.  APELAÇÃO  CÍVEL. 
PREVIDENCIÁRIO.  ACIDENTE  DE  TRABALHO.  PRELIMINAR  DE 
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. REJEIÇÃO. A 
prova pretendida - audiência de instrução - não se mostra necessária para 
o deslinde do feito, que já está suficientemente instruído, uma vez que 
além  de  duas  perícias  realizadas,  foram  juntados  diversos  exames  e 
atestados médicos, razão pela qual não está configurado cerceamento de 
defesa que enseje a nulidade da sentença. Sendo o juiz o destinatário da 
prova, a ele incumbe a formação de seu convencimento, cabendo-lhe a 
condução do feito nos termos dos artigos 130 e 131, do CPC. Se à vista 
das provas documentais carreadas ao feito lhe pareceu dispensável a 
realização de prova oral, não há cogitar de cerceamento de defesa. (…) 
(Agravo Nº 70055254858, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 14/08/2013) 

Diante  do  exposto,  rejeito  a  preliminar  de  nulidade  da 
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sentença por cerceamento do direito de defesa.

2) Defende que as verbas pleiteadas anteriores a fevereiro de 
2008 estariam prescritas por força da Lei 20.910/1932.

Esse ponto da apelação não deve ser conhecido, uma vez que 
o pleito do promovente é referente as férias e terços constitucionais do período 
compreendido entre março de 2008 a dezembro de 2012.

Como a ação  foi  proposta  em fevereiro  de  2013,  todos os 
valores cobrados anteriores a fevereiro de 2008 estão prescritos, ou seja, não atinge 
o tempo pleiteado pelo promovente.

Diante  do  exposto,  não  conheço  da  insurgência  da 
prescrição.

3) A  alegação  de  que  a  justiça  Estadual  Comum  é 
incompetente para julgar litígio envolvendo servidor contratado irregularmente e 
o Município contratante não merece prosperar.

Pacificou-se  na  jurisprudência  da  Suprema  Corte  o 
entendimento  no  sentido  de  que  a  relação  formada  entre  o  trabalhador  e  a 
Administração é de natureza jurídico-administrativa, daí não tocar à Justiça do 
Trabalho, competência para julgar eventual demanda.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA. 
PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. 
REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. 
REJEIÇÃO.  MÉRITO.  CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA  IRREGULAR. 
NULIDADE CONTRATUAL. AFRONTA AO INCISO II DO ART. 37 DA 
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  .   RELAÇÃO  JURÍDICA  DE  NATUREZA 
ADMINISTRATIVA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  ENRIQUECIMENTO  DA 
ADMINISTRAÇÃO.  DIFERENÇA  SALARIAL.  TERÇO 
CONSTITUCIONAL.  DÉCIMO  TERCEIRO  SALÁRIO.  VERBAS 
DEVIDAS.  DEPÓSITO DO FGTS.  DEVIDO.  PROVIMENTO PARCIAL 
DO  RECURSO. Pacificou-se  na  jurisprudência  da  suprema  corte  o 
entendimento no sentido de que a relação formada entre o trabalhador 
e a administração é de natureza jurídico-administrativa, daí não tocar à 
justiça  do  trabalho,  competência  para  julgar  eventual  demanda. As 
prescrições administrativas em geral, quer das ações judiciais tipicamente 
administrativas,  quer  do  processo  administrativo,  obedecem  à 
quinquenalidade.  O  fato  da  contratação  do  servidor  ocorrer  em 
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desacordo  com  a  constituição,  não  dá  ensejo  ao  não  pagamento  pelo 
serviço prestado, tendo em vista que não se pode devolver a força de 
trabalho despendida. O Supremo Tribunal Federal em recente julgamento 
decidiu que em caso de nulidade do contrato de trabalho, o empregado 
admitido  no  serviço  público  sem  concurso  tem  direito  ao  FGTS.  (re 
596478).  (...).  (TJPB;  AC  031.2011.000437-6/001;  Terceira  Câmara  
Especializada  Cível;  Rel.  Juiz  Conv.  Ricardo  Vital  de  Almeida;  DJPB  
24/05/2013; Pág. 7)  

Diante do exposto,  rejeito a preliminar de incompetência 
da Justiça Comum Estadual.

Mérito

Relatam os autos que ALUÍZIO LIANDRO DOS SANTOS, 
aforou a presente demanda pretendendo receber verbas trabalhistas, em razão do 
tempo em que laborou no MUNICÍPIO DE PILÕEZINHOS. 

No  caso  em  comento,  é  incontroverso  que  o  apelado  era 
servidor público (cargo comissionado) do Município de Pilõezinhos, fls. 08/16.  

Dessa  forma,  conclui-se  que  o  recorrido  se  enquadra  na 
condição de trabalhador submetido ao art. 7° da Constituição Federal.

Art. 7° -  São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 
que visem à melhoria de sua condição social:

[...]

XVII   - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a   
mais do que o salário normal  

O § 3° do art. 39 da Constituição Federal dispõe:

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no 
art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI,  XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e 
XXX,  podendo  a  lei  estabelecer  requisitos  diferenciados  de  admissão 
quando a natureza do cargo o exigir.

Feito  este  breve  registro,  não  restam  dúvidas  de  que 
qualquer exercício de força de trabalho empregado por trabalhador urbano ou 
rural, celetista ou estatutário, deve ser remunerado, sob pena de enriquecimento 
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sem causa da edilidade.

Em que pesem as provas juntadas pelo recorrente, este não 
comprovou o  adimplemento  das  férias  e  seus  terços  constitucionais,  ônus  que 
recai sobre ele por força do art. 333, II, do CPC, sendo inviável impor ao autor 
prova de conduta omissiva da Edilidade.

Art. 333 do CPC – O ônus da prova incumbe:

[...]

II  –  ao  réu,  quanto  à  existência  de  fato  impeditivo,  modificativo  ou 
extintivo do direito do autor.   

Ademais, é pacífico o entendimento deste Tribunal de Justiça 
de  que,  em  se  tratando  de  documentos  correspondentes  ao  pagamento  de 
servidor, cabe ao Município demonstrar que houve a efetiva quitação das verbas 
pleiteadas,  ou  então,  fazer  prova  de  que  o  funcionário  não  faz  jus  ao  direito 
reclamado, porquanto lhe pertence o ônus de trazer aos autos fato impeditivo, 
modificativo ou extintivo do direito do promovente. 

Colaciono o seguinte julgado:

EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA 
PÚBLICA - INADIMPLEMENTO DO SALÁRIO, DO 130, E DE TERÇO 
DE FÉRIAS POR PARTE DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA 
DE  PROVAS  INOCORRÊNCIA  -  ÔNUS  DA  PROVA  DE  FATO 
MODIFICATIVO,  .EXTINTIVO  OU  IMPEDITIVO  DO  DIREITO  DA 
AUTORA  CABE  AO  RÉU  QUINQUENIOS  COMPROVAÇÃO  DE 
PAGAMENTO - DESPROVIMENTO DO PRIMEIRO E DO SEGUNDO 
APELO. - É ônus do Município a produção de prova de fato impeditivo, 
modificativo  ou  extintivo  do  direito  da  servidora,  ora  recorrida, 
inteligência  do art.  333,  inciso  II  do CPC.  -  Demonstrada  a  falta  de 
pagamento pela Administração referente aos vencimentos, férias e 13°, 
o que produz enormes prejuízos à servidora pública, correta é a decisão 
que  condena  o  Município  ao  pagamento  das  verbas  pleiteadas,  sob 
pena de se acolher o enriquecimento ilícito. TJPB - Acórdão do processo 
nº  06020090002712001  -  Órgão  (Segunda  Câmara  Cível)  -  Relator 
Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuuquerque - j. Em 26/06/2012.

Portanto, como a edilidade não demostrou o pagamento dos 
benefícios,  agiu  acertadamente  o  juízo  a  quo,  ao  condenar  o  apelante  ao 
pagamento  da  quantia  referente  aos  períodos  de  férias  de  março  de  2008  a 
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dezembro de 2012, com observância do valor vigente na data da exoneração do 
autor, acrescidos do adicional de 1/3. 

Ressalte-se  ainda,  que  o  gozo  das  férias  não  está 
condicionado a requerimento administrativo do servidor, tendo em vista se tratar 
de garantia constitucional prevista no inciso XVII do art. 7º, c/c art. 39, § 2º, e art. 
42, §11, todos da Constituição Federal, a serem observados pela Administração.

No tocante  a  omissão  da  sentença  em fixar  os  honorários 
advocatícios sucumbenciais, a jurisprudência entende que podem ser fixados de 
ofício em sede de apelação por se tratar de matéria de ordem pública 

Nesse sentido:

EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  CONTRADIÇÃO,. 
INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE 
ORDEM  PÚBLICA.  EXAME  DE  OFÍCIO  PELO  JULGADOR. 
POSSIBILIDADE.  JULGAMENTO  EXTRA  PETITA.  NÃO 
CONFIGURAÇÃO.  REJEIÇÃO  DOS  EMBARGOS.  Inexistindo 
obscuridade,  contradição  ou  omissão  no  acórdão  hostilizado,  a 
demandar  correção,  devem  ser  rejeitados  os  embargos 
declaratórios.  Tratando-se os honorários advocatícios de questão 
de  ordem  pública,  verificada  a  ausência  de  fixação  destes  pela 
sentença, deve haver tal arbitramento pelo Tribunal em segundo 
grau de jurisdição, ainda que de ofício, não havendo que se falar 
em  julgamento  extra  petita.  Embargos  de  declaração  rejeitados 
(TJMG;  EDcl  1.0024.11.258274-7/003;  Rel.  Des.  Eduardo  Mariné  da  
Cunha; Julg. 18/06/2014; DJEMG 03/07/2014) 

Com essas considerações,  REJEITO AS PRELIMINARES E 
PREJUDICIAL  DE  PRESCRIÇÃO,  no  mérito, NEGO  PROVIMENTO  AO  1° 
APELO  E  À  REMESSA  NECESSÁRIA,  quanto  ao  segundo  recurso,  DOU 
PROVIMENTO  para  condenar  a  edilidade  ao  pagamento  de  honorários 
sucumbenciais em R$ 700,00 (setecentos reais),  mantendo os demais termos da 
sentença vergastada.   

É como voto.
  
Presidiu o julgamento, desta Terceira Câmara Especializada 

Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 19 de agosto de 2014, conforme 
certidão de julgamento de fl. 124, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes. 
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Participaram  do  julgamento  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes 
(relatora),  o Exmo. Des.   José Aurélio da Cruz e o Exmo. Dr.  Ricardo Vital  de 
Almeida,  juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides.

Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Dr.  Marcos  Vilar  Souto  Maior, 
Procurador de Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 22 de agosto de 2014.

  Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                            Relatora
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